
 M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s  

 
z mimořádného  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 08 /2003  konaného dne 17.6.2003 

 
Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing.Miloš Kotek, 
Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec,  RNDr. Igor Poledňák,  
Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
Omluven: Ing.arch.V.Růžička  
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno  13 členů  zastupitelstva (ZM). 
 
Do návrhové komise zvoleni Ing. M.Kotek a Ing. M.Bojanovská : hlasování  pro 12, zdržel se  1 
Ověřovateli zápisu zvoleni všemi přítomnými p.L. Kincl a J.Brabec.  
 
Program: 
1. Přehled a  změna plánu  investic čís. I 
2. Změna plánu investic čís. II 

2.1.Výstavba chodníku  podél přístupové cesty do Podlesí do priority č.2 
2.2.Dokončení autobusové zastávky na straně u polikliniky - do priority č.2 
2.3.Rozšíření oprav komunikací – ul.Hybešova 
2.4.Dokončení úprav přechodu pro chodce a oprava „ostrůvku“u sokolovny 

3. Oplocení dětského areálu na Podlesí 
4. Závěrečný účet hospodaření města  v r. 2002  
5. Vyhláška č.2/2003 – návrh změny obecně závazné vyhlášky č.10/99 – o místních poplatcích 
6. Smlouva o převodu vlastnictví bytových jednotek a pozemku mezi nabyvatelem – 
7. Majetkoprávní úkony 
8. Rozšíření smlouvy s dopravcem na  autobusové lince Bystrc – Kuřim 
9. Povrch náměstí – zrušení předchozího usnesení 1174/2003  
10. Rozpočtové opatření I. 
11. Rozpočtová opatření  II. 
 
Hlasováním program schválen i se změnami: pro 12,  zdržel se 1 
 
V 18:09 se dostavil Ing.Sukalovský – přítomno 14 členů ZM. 
 
 
1. Přehled a  změna plánu  investic čís. I 
Příl. čís. 5 předkládá Dr.Holman a příl. čís. 8,8A, předkládá starosta a OV. 
 
Předložený přehled investic (materiály čís. 5 a 8)   připomínkován Ing.Kotkem a p.Zejdou. Do následujícího 
seznamu jsou již zapracovány změny. 
 
Začlenění nových akcí do priority 4 
- studii parkoviště – ul. Brněnská  
studii cyklistické stezky  
projekt rozšíření parkoviště Loučky 
návrh přírodního dětského hřiště v areálu školní zahrady ZŠ Komenského  
 
Začlenění nových akcí do priority 3 (zahájení projektové přípravy, studií  případně Výběrových řízení ve 
II. pol. 2003): 
- modifikace projektu v ul. Zámecká 
- zadání VŘ na  opravu zdvihové plošiny KD 
- projekt stravovacího systému ZŠ Tyršova (zadat výběrové řízení na projekt a realizaci) 
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- dopracování projektu rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Jungmannova (zadat výběrové řízení na projekt 
a realizaci) 

- návrh úprav výdejen jídel MŠ Jungmannova, Komenského, Otevřená, Zborovská, kpt. Jaroše 
- studie, resp. projekt nástavby knihovny  
- projekt úsporného řešení zastřešení objektu tribuny stadionu 
 
Začlenění do priority  2  ( k realizaci ): 
- projekt Chodník Podlesí se zatrubněním příkopu (schváleno níže  usnesením čís. 1133/2003) 
- realizace opravy střechy školní jídelny a kuchyně ZŠ Jungmannova 
- realizace I. etapy elektroinstalace KD nám. Osvobození 
 
 
Na jednání se dostavil se Dr.Marek – přítomno 15 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení : 1131/2003 - ZM schvaluje změnu přehledu investic č. 1/2003 – se změnami dle zápisu. 
Hlasování pro 15. 
 
Přijaté usnesení: 1132/2003 - ZM schvaluje zahájení příprav (projekty, studie, výběrová řízení)  

investičních akcí na II. pol. 2003 dle přílohy čís. 5 - se změnami v bodech  6 a 7. 
Hlasování pro 15. 
 
Na jednání se dostavil Dr.Poledňák – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
2. Změna plánu investic čís. II 
Příl 3A,B, předkládá Ing. Miloš Kotek. 
 
2.1. 
Výstavba chodníku  podél přístupové cesty do Podlesí do priority č.2 
Jedná se o chodník spojující podchod pod silnicí I/43 s obytnou částí Podlesí. Projektová dokumentace je 
rozpracovaná, rozpočtové náklady stavby činí 1,4 mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení : 1133/2003 - ZM schvaluje změnu plánu investic č. II/2003 –  investice „Chodník podél 

přístupové cesta do Podlesí“  přeřazena  z priority čís. 3 do priority čís. 2. 
Hlasování pro 16. 

 
2.2. 
Dokončení autobusové zastávky na straně u polikliniky - do priority č.2 
Stavba ostrůvku, jejíž součástí je i zvýšení chodníku před poliklinikou projekčně připravena, rozpočet stavby 
činí 0,7 mil. Kč. 
Hlasování  o zařazení investice do priority č.2: pro 6, proti  7, zdrželi  3 - neschváleno 
 
 
2.3. 
Rozšíření oprav komunikací – ul.Hybešova 
Jedná se o komunikaci, kde chybí nepropustná závěrná vrstva komunikace (následkem je zatékání vody do 
konstrukce vozovky). Předkladatel předpokládá, že rozšíření již nasmlouvaných oprav komunikací o tuto opravu 
by nemělo zvýšit cenu díla o více než 100.000,- Kč. 
 
Návrh na usnesení: ZM ukládá odboru výstavby rozšířit letošní opravy komunikací o provedení kalového 

zákrytu komunikace spojující železniční most s ulicí Hybešova. 
Hlasování pro 6, proti 7, zdrželi se  3 - neschváleno 
 
 
2.4. 
Dokončení úprav přechodu pro chodce a oprava „ostrůvku“u sokolovny 
Dokončení  by mělo spočívat v zasypání ostrůvků cca 5 cm silnou vrstvou kameniva a 10 cm silnou vrstvou 
ornice a následným osetím krajních ostrůvků travou, středového vhodným druhem květin. Předpokládané 
náklady by neměly převýšit 100.000,- Kč. 
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Diskuze k charakteru „ostrůvku“: zda pevný dle návrhu Ing.Kotka, nebo z plastu. 
 
Návrh na usnesení: 1134/2003 - ZM ukládá odboru výstavby zajistit opravu ostrůvku na přechodu pro chodce 

u sokolovny a provést dokončení úprav zatravněním ostrůvků, popř. osetím květinovým 
záhonem.  

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželo se 7. 
 
 
Přestávka 20:00 – 20:15 hodin. 
 
 
3. Oplocení dětského areálu na Podlesí 
Příl. čís. 4, předkládá K.Múčková. 
Je navrhováno oplocení dětského areálu na Podlesí jako ochrana proti volně pobíhajícím psům, vyrovnání a 
úpravu tohoto terénu a doplnění kvalitními houpačkami a prolézačkami. 
Připomínky: 
Plůtky překonávají snadno kočky i větší psi – oplocení areálu dětského hřiště není řešením. 
Prostředky budou poskytnuty z benefičního plesu – výtěžek cca 20 tis. 
Na výzvu Ing.Bojanovské předkladatelkou staženo z jednání - o doby kvalifikované studie hřiště. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje oplocení dětského  areálu na Podlesí, vyrovnání a úpravu tohoto terénu a 

doplnění kvalitními houpačkami a prolézačkami. 
O návrhu nehlasováno. 
 
 
4. Závěrečný účet hospodaření města  v r. 2002  
Příl. č.1A-C, předkládá starosta. 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřim za rok 2002.  
 
SHRNUTÍ: 
Příjmy: 
Příjmy schváleného rozpočtu činily 164 534 500 Kč, po všech provedených rozpočtových opatřeních 191 406 
700 Kč a skutečné příjmy činily 177 339 092,88 Kč. 
 
Druh příjmů   Upravený rozpočet  Skutečnost  Plnění  
Daňové příjmy   57 647 tis. Kč   60 716 tis. Kč  105 % 
Nedaňové příjmy  48 489 tis. Kč   31 069 tis. Kč    64 % 
Kapitálové příjmy  23 360 tis. Kč   22 069 tis. Kč    94 % 
Přijaté dotace   61 910 tis. Kč   63 484 tis. Kč  102 % 
 
Výdaje: 
Výdaje schváleného rozpočtu činily 192 678 500 Kč, po všech provedených rozpočtových opatřeních 232 550 
700 Kč a skutečné výdaje činily 205 046 410,35 Kč. 
Druh výdajů   Upravený rozpočet  Skutečnost  Plnění 
Běžné výdaje   128 970 tis. Kč   113 716 tis. Kč  88 % 
Kapitálové výdaje  103 580 tis. Kč     91 329 tis. Kč  88 % 
 
Výsledek hospodaření: 
Příjmy po konsolidaci celkem:     177 339 092,88 Kč 
Výdaje po konsolidaci celkem:     205 046 410,35 Kč 
 
SALDO  příjmů a výdajů:     - 27.707.317,47 Kč 
 
Závěrečný účet bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1135/2003 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31.12.2002 a bere na 

vědomí  zprávu nezávislého auditora o ověření hospodaření a účetní závěrky za rok 2002. 
Hlasování pro 16. 
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5. Vyhláška č.2/2003 – návrh změny obecně závazné vyhlášky č.10/99 – o místních 
poplatcích 
Příl. čís. 6, předkládá Dr. D. Holman. 
V návaznosti na usnesení RM č. 375/2003 ze dne 3.6.2003 je Zastupitelstvu města Kuřimi předložen návrh na 
změnu Vyhlášky o místních poplatcích č. 10/1999 v čl.8, bod 2 užívání veřejného prostranství k reklamním 
účelům. 
 Uživatelé veřejného prostranství, kteří jsou v některých případech i vlastníci  pozemku, žádají 
zohlednění svého vlastnického vztahu k pozemkům veřejného prostranství, které nebyly dosud vypořádány. Byly 
navrženy varianty: 
A) slevu 50% ze základní sazby  za zábor veřejného prostranství 
B) do 1m2 osvobození od poplatku, za každý další započatý 1m2 základní sazba 
 
Návrh usnesení:  ZM  schvaluje Vyhlášku města Kuřimi č.2/2003, ze dne 17.6.2003 varianta ….   , kterou se 

mění a  doplňuje Vyhláška města Kuřimi č.10/1999 o místních poplatcích.   
O návrhu nehlasováno, staženo z jednání. 
 
 
6. Smlouva o převodu vlastnictví bytových jednotek a pozemku mezi nabyvatelem - 
Městem Kuřim a převodcem - Komfort a.s., 
Příl. čís. 7A, předkládá starosta. 
 

Dle smlouvy o sdružení a o dílo  č. 246/2001  a dohody o změně smlouvy ze dne  25.10.2001, se 
město Kuřim  a  spol. Komfort dohodli, na  spoluvlastnictví nově vybudovaných bytových jednotek na ul. Školní 
851 – 853 v Kuřimi. Dohodou o změně smlouvy byl podíl na nově vybudovaných bytových jednotkách změněn 
na 51 % pro město. Účastníci se dále dohodli, že spoluvlastnictví na spol. částech budovy a pozemku se provede  
ve smyslu zákona 72/1994 Sb.  v platném znění, včetně převodu příslušných spoluvlastnických podílů na 
pozemku zastavěném budovou č.p. 851, č.p. 852 a č.p. 853 tak, aby spoluvlastnictví k pozemku odpovídalo 
spoluvlastnictví Města a Komfortu  ke společným částem domu.  
 
Přijaté usnesení: 1130/2003 -  ZM schvaluje uzavření  smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek a 

pozemku, mezi nabyvatelem - Městem Kuřim a převodcem - Komfort a.s., Nové sady 30, 
Brno, formou bezúplatného převodu a to id. podílu 51/100 na nově vybudovaných bytových 
jednotkách v ul. Školní 851, 852 a 853, vč. příslušného spoluvlastnického podílu 51/100 z 
podílu převodce na společných částech budovy a pozemku parc.č. 1933, 1934 a 1935 k.ú. 
Kuřim.  

Hlasování pro 16. 
 
 
7. Majetkoprávní úkony 
Příl. čís. 9, předkládá starosta a OS. 
 
7.1.  
Moravská stavební–INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště 13 a Ing. Vlastimil Chládek, 
Brno, Kubešova 4, - směna pozemků – III.etapa výstavby RD v lokalitě „Díly za Sv. 
Jánem“ 
Příl. 9A. 
Moravská stavební –INVEST, a.s. požádala o směnu pozemků jak shora uvedeno v souvislosti s výstavbou 
rodinných domků v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“ – III- etapa. 
 
Přijaté usnesení : 1136/2003 - ZM schvaluje adresný záměr na směnu pozemků dle návrhu GP zak.č. 1662-

66/2003 ze dne 15.5.2003 a to pozemku parc.č.  2642/619 o výměře 106 m2, poz.parc.č. 
2642/620 o výměře 2477 m2 – pozemky pod budoucími komunikacemi (vlastník Moravská 
stavební-INVEST, a.s., Ing.Vlastimil Chládek – každý  id.  ½ – výměra 2583 m2 ) za 
pozemky v majetku města a to : parc.č. 2642/700 o vým. 150 m2, poz.parc.č. 2642/701 o 
vým. 154 m2, poz. parc.č. 2642/702 o vým. 146 m2, poz.parc.č. 2642/703 o vým.- 49 m2, 
poz.parc.č. 2642/704 o vým. 45 m2, poz.parc.č. 2642/705 o vým. 69 m2  k.ú.Kuřim (výměra 
613 m2) bez cenového vyrovnání s tím, že náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy 
včetně daně z převodu nemovitosti hradí Moravská stavební-INVEST.   

Hlasování pro 16. 

 4



 
7.2. 
Nabytí objektu s pozemkem parc. č. 3113 k.ú.Kuřim  do majetku obce (objekt bývalé 
drůbežárny) 
Příl. 9B 
 
Po jednání s Ing. Veselým – správcem konkurzní podstaty  úpadce Státního statku Kuřim, státního podniku, se 
naskýtá příležitost získat objekt bývalé drůbežárny do majetku obce např. k využití po přestavbě jako holobyty. 
Cena objektu by byla do  50 tis. Kč. Okolní pozemky a to parc.č. 3114, 3115 jsou vlastnictvím města. S ohledem 
na tuto skutečnost by bylo vhodné lokalitu vlastnicky scelit. Dnes je objekt využíván jako myslivecká klubovna.  
 
Přijaté usnesení : 1137/2003 - ZM schvaluje úplatné nabytí objektu  s pozemkem parc.č. 3113 k.ú.Kuřim – 

zastavěná  plocha o výměře 139 m2  z majetku  ČR-Pozemkového fondu do vlastnictví obce 
dle zákona číslo 95/1999 Sb. v platném znění. 

Hlasování pro 16. 
 
 
7.3. 
REAL COLOR, spol. s.r.o.  se sídlem Brno, Boří 6 – žádost o odprodej pozemku parc.č. 
3396 k.ú.Kuřim  
 
Jedná se o pozemek, který dříve měl pronajat a dle budoucí kupní smlouvy měl být odprodán společnosti 
CORIMEX. Firma Corimex odstoupila od kupní smlouvy a o pronájem a prodej za obdobných podmínek, jaké 
měla firma Corimex požádala  společnost REAL COLOR. Na uvedeném pozemku hodlá zrealizovat obdobný 
záměr jako firma CORIMEX tj.  penzion s restaurací  a obytným podkrovím s ubytovacím zařízením.  
Zastupitelstvu je předkládán návrh schválit adresný záměr na pronájem a budoucí odprodej. 
Dr.Poledňák žádá vyhlásit na pozemek veřejnou nabídku – dle vyhlášky města. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje adresný záměr na pronájem a budoucí odprodej  pozemku parc.č. 3396 

k.ú.Kuřim o výměře 2105 m2  ke komerčnímu využití spol. s r.o. REAL COLOR, se sídlem 
Brno, Boří 6 za cenu. 500,- Kč/m2 pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina 
z této ceny a při prodeji druhá polovina ceny + náklady a daň z převodu nemovitosti. 
Odprodej se uskuteční po kolaudaci staveb, které dle  podnikatelského záměru zrealizuje 
kupující tj. výstavba penzionu a restaurace s obytným  podkrovím. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Protinávrh Poledňáka: 
Přijaté usnesení: 1138/2003 - ZM vyhlašuje veřejnou nabídku  na pronájem a budoucí odprodej  pozemku 

parc.č. 3396 k.ú.Kuřim o výměře 2105 m2  ke komerčnímu využití za cenu min. 500,- 
Kč/m2 pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této ceny a při prodeji druhá 
polovina ceny + náklady a daň z převodu nemovitosti. Součásti nabídky bude investiční 
záměr a harmonogram stavby. 

Hlasování pro 16. 
Dohodnuto, že záměr bude vyvěšen min. po dobu 30 dnů a nabídka  zveřejněna na internetu, v tisku a 
v Infokanálu. 
 
Z jednání se vzdálil  Ing.Sukalovský – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
8. Rozšíření smlouvy s dopravcem na  autobusové lince Bystrc – Kuřim 
Příl. čís. 10, předkládá Ing. Miloš Kotek. 
 
Dopravce v letošním roce u spojů č. 131 a 144 zrušil spojení s Kuřimí a ukončil je v Jinačovicích. Jedná se o  
víkendové spoje v 17 hodin z Bystrce do Kuřimi a po 18. hodině zpět. Spoje mimo jiné využívali ve větší míře 
návštěvníci kuřimského koupaliště, kuřimští občasné ho využívali při cestě z brněnské přehrady.  Město Kuřim 
žádalo o obnovení spojů, ale po tom, co se Kuřim nepřipojil k dohodě mezi obcemi na financování autobusové 
linky a předjednaný podíl  Kuřimi, aby nedošlo k rušení spojů, musel zaplatit Jihomoravský kraj, dopravce na 
žádost nereagoval.  
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 Předkladatel žádá, vzhledem k výše uvedenému o rozšíření smlouvy s dopravcem na autobusové lince 
730 820 Kuřim – Brno-Bystrc s předpokládanými náklady 20.000,- Kč. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje rozšíření smlouvy s dopravcem na autobusové lince 730 820 Kuřim – Brno-

Bystrc z důvodu obnovení zajížďky do Kuřimi u spojů č. 131 a 144 s předpokládanými 
náklady pro Město Kuřim 20 000 Kč. 

Hlasování pro 7, proti 3, zdrželo se 5 – neschváleno. 
 
Na jednání se vrátil Ing.Sukalovský – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
9. Povrch náměstí – zrušení předchozího usnesení 1174/2003  
Městské zastupitelstvo svým usnesením čís. 1124/2003 dne 27.5.2003 na návrh Ing.Miloše Kotka schválilo 
změnu povrchu  shromažďovacího prostrou v západní části nám. 1. května (plocha E) z povrchu „trávník“ na 
„válcovaný štěrkopísek“. 
Dr.Holman předkládá ke schválení zrušení tohoto usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1139/2003 - ZM ruší  své usnesení čís. 1124/2003  z 27.5.2003. 
Hlasování pro 10, proti 6. 
 
 
10. Rozpočtové opatření I. 
Příl čís. 3, předkládá Ing. Miloš Kotek. 
 
Rozpočtové opatření předložené Ing.Kotkem: 
 + 700.000,- na výstavbu autobusové zastávky u polikliniky  
+ 100.000,- povýšení oprav komunikací   
nebyla schválena, návrh RO 1.400 tis. na výstavbu chodníku na Podlesí dle příl. čís. 3 byl schváleno – viz bod 
10. 
 
Z jednání se vzdálil se Dr.Poledňák – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
11. Rozpočtová opatření  II. 
Příl. čís. 2, předkládá starosta a OF. 
 
RM předkládá ZM ke schválení následující rozpočtové opatření, související s rekonstrukcí a dostavbou radnice: 
 
Příjmy:  
§ 6171 činnost místní správy              + 100 000 Kč 
§ 0 pol. 4121 činnost místní správy             + 370 000 Kč  
§ 3633 výstavba a údržba místních inženýrských sítí                       + 350 000 Kč 
 
Výdaje: 
§ 6409 ostatní výdaje – rezerva na investice                       +  820 000 Kč 
1.Výstavba spojovacího chodníku na Podlesí + 1 400 000 Kč 
 
Toto rozpočtové opatření se skládá z následujících položek: 
Navýšení příjmové stránky: 
1. prodej majetku – nábytku - v souvislosti se stěhováním OkÚ    100 000 Kč 
2. dokrytí nákladů na provoz knihovny – od Židlochovic   370 000 Kč      
3. příjem z pronájmu infrastruktury BVaK   350 000 Kč 
Celkem:                  820 000 Kč 
 
Výdajová strana: 
1. ponížení nákladů na inv. akci č. 13 – rozvoj infrastruktury BVaK      - 1 050 000 Kč 
2. povýšení inv akce č. 1 – rekonstrukce a dostavba MěÚ        1 870 000 Kč  
Celkem:             820 000 Kč 
 
V souvislosti se schválením výstavby chodníku na Podlesím byla schválena další položka: 
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Výdaje: 
§ 6409 ostatní výdaje – rezerva na investice – č. 25 chodník Podlesí  1 400 000,- Kč 
 
Příjmy: 
příjmy daňové         1 400 000,- Kč 
 
Návrh usnesení: 1140/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2003  dle přílohy čís. 

2 - s doplněním. 
Hlasování pro 14, zdržel se 1. 
 
 
 

Interpelace  
V případě, že by se v letošním roce našel způsob zainvestování, je navrhováno provést opravu zastřešení 
stadionu a opravu mostku na ul. Láznisko. 
J.Herman: žádá řešit v rámci opravy mostku v Láznisku průjezdnosti Podhoří z téže strany. 
 Orientačním hlasováním schváleno. 
V. Zejda: navrhuje před opravou tribuny nechat vypracovat posudek statika. 
 Orientačním hlasováním schválena oprava tribuny v letošním roce. 
 
Ing. Kotek: informuje o svém záměru předložit na jednání ZM návrh rozšíření veřejného osvětlení na ul. 

Blanenská k Investě. Předpokládaná cena je cca 1 mil. Kč.  
 
V. Zejda:  připomínkuje předloženou cenu projektu na kanalizaci Na vyhlídce. Sdělil, že cena je honorářově 

překročena dvojnásobně. Žádá, aby byl projekt předložen do stavební  komise. 
 
Dr. Poledňák:  žádá zrušit  záměr města převést  infrastrukturu TKR do majetku MTCK. 
Ing. Sukalovský: TKR bude řešen komplexně se změnami v MTCK. 
O návrhu Dr.Poledňáka nehlasováno. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. rekapitulaci provedla Ing.M.Bojanovská 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení:  pro 15, Dr.Holman hlasování  nepřítomen. 
Starosta ukončil jednání ZM ve 21:50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr.Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 17.6.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Lubomír Kincl          Jiří Brabec 
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Přílohy: 
- Prezenční listina 
- Pozvánka 
1,1A-C Závěrečný účet města r. 2002, Zpráva nezávislého auditora, Zpráva o hospodaření, Závěrečný účet 
2 Rozpočtové opatření 
3,3A,B Změna plánu investic (chodník na Podlesí, autobusová zastávka u Polikliniky, oprava ul.Hybešova, 

přechod pro chodce u sokolovny 
4 Oplocení a doplnění dětského hřiště na Podlesí  
5 Příprava inv. akcí  na r. 2003 
6 Návrh změny obecně závazné vyhlášky čís. 10/99 o místních poplatcích  
7,7A Smlouva o převod vlastnictví byt. jednotek mezi Městem Kuřim a a.s. Komfort 
8,8A Změna přehledu investic na r. 2003 
9,9A,B Majetkoprávní úkony, grafické přílohy 
10 Návrh rozšíření smlouvy s dopravcem autobus. linky Bystrc - Kuřim 
10A Frekvence autobus. zastávky u polikliniky 
11 Návrh na zrušení usnesení čís. 1124/203 
12 Rekonstrukce a nástavba radnice – přehled změn, vedoucích k požadavku rozpočtového opatření 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky hlasování  
 
 


	 M Ě S T O   K U Ř I M 
	Z á p i s 
	Přijaté usnesení : 1133/2003 - ZM schvaluje změnu plánu investic č. II/2003 –  investice „Chodník podél přístupové cesta do Podlesí“  přeřazena  z priority čís. 3 do priority čís. 2.
	Přijaté usnesení: 1139/2003 - ZM ruší  své usnesení čís. 1124/2003  z 27.5.2003.
	Interpelace 
	Ověřovatelé zápisu






